
….............................................
(imię i nazwisko) Jaworzno, dnia.................................

…............................................
         (adres nieruchomości)

................................................
    (telefon)

Wniosek / Informacja1

o wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne
Okoliczność złożenia wniosku:

□ nowa nieruchomość/nowy właściciel nieruchomości* 

□ wyodrębnienie dodatkowego lokalu w istniejącej nieruchomości (dopisanie właściciela)

□ zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość

□ zmiana liczby pojemników na nieruchomości 

Z pojemnika będą korzystały ….......... osoby

Proszę o wyposażenie nieruchomości w  następujące pojemnik/i:

zabudowa jednorodzinna (domy jednorodzinne):

– 120 l w ilości...............szt. - 240 l w ilości...............szt.

zabudowa wielorodzinna (bloki, kamienice):
–   120 l w ilości...............szt., w tym:
– na papier w ilości ….................... szt.
– na szkło w ilości …...................... szt.
– na tworzywa sztuczne ….............. szt.
– na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne …....................... szt.
–   240 l w ilości...............szt., w tym,
– na papier w ilości ….................... szt.
– na szkło w ilości …...................... szt.
– na tworzywa sztuczne ….............. szt.
– na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne …....................... szt.
– 1100 l w ilości...............szt., w tym:
– na papier w ilości ….................... szt.
– na szkło w ilości …...................... szt.
– na tworzywa sztuczne ….............. szt.
– na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne …....................... szt.

Posiadam kompostownik ם
Oświadczam, że pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych w dniu ich odbioru zlokalizowane
są/będą, co stanowi mój teren / drogę pas drogowy drogi publicznej*:
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji usytuowania w/w pojemników.

….............................................
(data i podpis)

Według uchwały nr XXI/294/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ilość pojemników
przypadająca na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość wynosi:
1) 1-2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3

2) 3-4 osoby – dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3

3)  5-6  osób  –  trzy  pojemniki  o  pojemności  0,12  m3 lub  jeden  pojemnik  0,24  m3 i  jeden  pojemnik  0,12  m3lub  inne  urządzenie
o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3,

4) powyżej 6 osób – jak w pkt 3 oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne dwie osoby lub jeden pojemnik
0,24 m3 na każde kolejne cztery osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności m 3  przypadających na
ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 0,12 m3 na rodzinę dla odpadów zmieszanych oraz pojemnik lub
worki o pojemności max 1,1 m3 na odpady ulegające biodegradacji przypadające na 1  stanowisko kontenerowe

W przypadku złożenia deklaracji wygaszającej obowiązek odbioru odpadów komunalnych pojemniki należy zwrócić.  W przypadku
zwrotu uszkodzonych pojemników lub braku możliwości odbioru pojemników na właściciela nieruchomości  zostaną nałożone koszty
zakupu pojemnika/ów.

1     Wniosek w przypadku konieczności dostarczenia pojemnika/ów. Informacja w przypadku zmiany danych.
* Niewłaściwe skreślić



Informacja wnioski na pojemnik 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie ul. Północna 9b, nr tel. 32/745-10-40; iod@mznk.jaworzno.pl , NIP 6321926282, 
REGON 240582275
Dane  w  postaci  imienia  i  nazwiska,  adresu  zamieszkania,  ilość  osób  zamieszkujących,  ilość
pojemników,  sposób  zbierania  odpadów,  nr  telefonu,  zbierane  są  w  celu  obsługi  właściciela
nieruchomości w zakresie:

1) realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych sprzed nieruchomości;
2) realizacji  przez  gminę  usługi  wyposażenia  nieruchomości  w  pojemniki  oraz  worki  do

zbierania  odpadów  komunalnych,  a  także  utrzymania  ich  w  odpowiednim  stanie
technicznym i sanitarnym;

3) przyjmowania  odpadów  komunalnych  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych;

4)  weryfikacji przysługującego limitu na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
rozliczeń usług dodatkowych;

5) rozpatrywania  reklamacji  związanych  z  jakością  realizacji  usługi  odbioru  sprzed
nieruchomości lub przyjmowania w PSZOK odpadów komunalnych,

6) obsługi zapytań i zgłoszeń i wniosków.
Dane  są  przekazywane  podmiotowi  wyłonionemu,  zgodnie  z  ustawą  z  13  września  1996  r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.), w przetargu
na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (dane podmiotu dostępne są  pod
następującym adresem  http://mznk.jaworzno.pl/odpady/ w zakładce  „Podmioty odbierające odpady
komunalne”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych
przyczyni się do utrudnienia lub braku możliwości realizacji w/w celów. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym
czasie przez  okres oraz w zakresie  wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. 
Właściciel nieruchomości ma prawo do:

1) dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informuję, iż w ramach przetwarzania danych osobowych w związku jak wskazano powyżej dane
będą  wykorzystywane  w   zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  w  profilowaniu,
poprzez  grupowanie  danych  według  zabudowy  (jednorodzinna,  wielorodzinna,  nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe), ilości i wielkości pojemników, a także sposobu zbierania odpadów
komunalnych  (selektywny,  nieselektywny),  co  w  konsekwencji  ma  pokazać  zapotrzebowanie
mieszkańców  na  pojemniki,  worki  na  odpady  komunalne,  ilość  wytwarzanych  odpadów  w
poszczególnej  zabudowie  a w konsekwencji  przyczynić  się  do  pozyskania  rzetelnych  danych
mających  na  celu  wybór  przedsiębiorcy  świadczącego  usługi  odbioru  lub  odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych,  a także dalszej  rozbudowy i  modernizacji  systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w tym podejmowania działań zmierzających do
uzyskania poziomów recyklingu i odzysku,  stworzenia rocznej analizy gospodarowania odpadami
komunalnymi, a także realizacji ustawowych celów określonych w ustawie z 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.). 

http://mznk.jaworzno.pl/odpady/

